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DOELENSTRAAT 3 A

UTRECHT



ADRES
DOELENSTRAAT 3 A TE UTRECHT

VRAAGRPRIJS
€200.000,00 K.K.

WOONOPPERVLAKTE
CIRCA 33M2

INHOUD
CIRCA 98M3

BOUWJAAR
1900

AANVAARDING
IN OVERLEG



OMSCHRIJVING
Op één van de mooiste plekjes in het oude stadscentrum van Utrecht is dit
voorheen tweekamerappartement te koop gekomen. In dit voormalig pakhuis
zijn in de loop der jaren diverse appartementen gerealiseerd. Dit appartement
ligt op de 1e verdieping en letterlijk op steenworp afstand van de Twijnstraat en
de Oudegracht.

Aan het einde van de Doelenstraat bevinden zich de diverse winkel- en
horecagelegenheden van de gezellige Twijnstraat, Ledig Erf en de Oudegracht.
Het Centraal Station bevindt zich op ca. 10 fietsminuten afstand en station
Vaartsche Rijn ligt op nog geen 10 minuten lopen. Het appartement heeft de
beschikking over een ruime eigen berging met aansluiting voor de wasmachine
en plaats voor een fiets.

Als je altijd al op één van de mooiste plekjes van het Centrum hebt willen
wonen, in een sfeervol appartement in een rustige straat, dan is dit je kans. We
laten het graag een keertje aan je zien!

De indeling is als volgt:
Begane grond:
Gezamenlijk entree, toegang tot de berging en trapopgang naar
1e Verdieping:
Entree/hal, toilet met fonteintje, lichte woonkamer met openslaande deuren en
frans balkon, eenvoudige open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur,
slaapkamer aan de achterzijde met toegang tot de douche.

De belangrijkste afmetingen zijn:
woonkamer : 616 x 342
keuken: 210 x 150
slaapkamer: 256 x 210
douche: 116 x 107

Bijzonderheden:
- Oplevering in overleg
- Actieve en gezonde VvE



- Monumentaal pand

Brochure aanvragen:
Een uitgebreide brochure, inclusief plattegronden, NVM vragenlijst en lijst van
roerende zaken, kunt u telefonisch of per mail bij ons aanvragen.

Aankoopmakelaar inschakelen:
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en
zorgen.
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Utrecht vindt u op Funda.
















